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Utskottet för utveckling

DEVE(2019)1008_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 9.00–13.00
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (1E-2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Meddelanden från kommissionen
DEVE/9/00619
	Uttalande av kommissionen (eventuellt)
4.	De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och länderna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
DEVE/9/01339
	2019/2832(RSP)	

Föredragande:

Tomas Tobé (PPE)
RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
Ansvarigt utskott:

DEVE


 
	Behandling av frågor för muntligt besvarande till kommissionen och rådet samt ett utkast till förslag till resolution
5.	Den 25:e partskonferensen till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COP25)
DEVE/9/01348
	Behandling av ändringsförslag till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
8 oktober 2019 kl. 10.15
*** Elektronisk omröstning ***
6.	Den 25:e partskonferensen till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COP25)
DEVE/9/01348
	Antagande av ändringsförslag
7.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Föredragande av yttrande:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00
Ansvarigt utskott:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
Gemensam debatt om punkterna 8–11
8.	Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
DEVE/9/00394
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Föredragande av yttrande:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 oktober 2019 kl. 11.00
9.	Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
DEVE/9/01328

Föredragande:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 oktober 2019 kl. 11.00
10.	Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
DEVE/9/00392
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Föredragande av yttrande:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.171v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 oktober 2019 kl. 11.00
11.	Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
DEVE/9/01329

Föredragande:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 oktober 2019 kl. 11.00
12.	Rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)
DEVE/9/01109
*	2019/0162(CNS)	COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Ansvarigt utskott:

DEVE


 
	Föredragning av kommissionen
13.	Frågestund
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
	6 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
7 november 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
* * *
8 oktober 2019 kl. 11.30  (inom stängda dörrar)
16.	Samordnarnas sammanträde
* * *
8 oktober 2019 kl. 15.00–16.30
Tillsammans med AFET i lokal PHS 3C50
17.	Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Ansvarigt utskott:

AFET, DEVE


 
• Omröstning om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar (se separat föredragningslista)
Inom stängda dörrar
Tillsammans med utrikesutskottet och i samarbete med underutskottet för mänskliga rättigheter i lokal PHS 3C50
18.	Sacharovpriset för tankefrihet 2019
DEVE/9/01490
Omröstning om finalisterna

